
 
         Приложение № 1 към Заповед № РД 11-926/01.09.2020 г. на директора на ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък 

 
ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО–МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ„НИКОЛА ОБРЕШКОВ”, ГР. КАЗАНЛЪК 

 

Г Р А Ф И К  

за режима на обучение на учениците от ППМГ „Никола Обрешков", гр.Казанлък 

за учебната 2020/2021 г. 

 

1. Режим на обучение - двусменен 

- начален час за обучение на учениците от първа смяна –  07:30 часа 

- краен час за обучение на учениците от първа смяна –  13:10 часа 

- начален час за обучение на учениците от втора смяна – 13:30 часа 

- краен час за обучение на учениците от първа смяна –  19:10 часа 
 

2. Продължителност на учебните часове – 40 минути 

3. График за разпределение на класовете по смени за учебната 2019/2020 г. 

 
 

ДАТА   ПЪРВА СМЯНА   ВТОРА СМЯНА 

Първи учебен срок                         

от 16.09.2019 г. до 05.02.2020 г. вкл. 

V a, VII а, б 

VIII а, б клас  

IX а, б, в, г клас 

X а, б, в, г клас 

 

 

V б, VI а, б,  

VIII в, г клас 

XI а, б, в, г клас  

XII а, б, в, г клас  

 Есенна ваканция – за V – XII клас – 

от 30.10.2020 г. до 01.01.2020 г. 

  

Коледна ваканция за V – XII клас – 

от 24.12.2020 г. до 03.01.2021 г. 

 

  

Междусрочна ваканция  

за V – XII клас –  

от 30.01.2021 г. до 03.02.2021 г.  

 

  

Втори учебен срок                               

от 04.02.2021 г.  

V б, VI а, б,  

VIII в, г клас 

XI а, б, в, г клас  

XII а, б, в, г клас  

 

V a, VII а, б 

VIII а, б клас  

IX а, б, в, г клас                

X а, б, в, г клас 

  

Пролетна ваканция   за V – XI клас 

от 03.04.2021 г. до 11.04.2021 г 

 

 

  

 

 

Пролетна ваканция за XII клас –  

от 08.04.2021 г. до 11.04.2021 г. 

. 

  



Край на втория учебен срок               

за XII клас                                

14.05.2021 г.    

Край на втория учебен срок                 

за V-VI клас                                

14.06.2020 г.   

Край на втория учебен срок                

за VII – XI клас 

  

 

30.06.2020 г.  

 

 

 

 

 

 НАНЬО КАЧАКОВ 

ЗА ДИРЕКТОР НА ППМГ „НИКОЛА ОБРЕШКОВ”, 

ГР. КАЗАНЛЪК (съгласно заповед № РД 09-897/31.07.2020 г. на   

 директора на ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък) 

 


